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Zasada wsiadania pierwszymi
drzwiami

Sama zasada wsiadania pierwszymi
drzwiami (zwana dalej: Zasadą) jest bardzo
prosta w teorii, gorzej natomiast wygląda
jej praktyczna realizacja. W pewnym
uproszczeniu polega ona tym, że każdy
pasażer powinien wsiadać pierwszymi
drzwiami, a czyniąc to okazać bilet okreso-
wy, wraz z ewentualnymi dokumentami
uprawniającymi do ulg. Jeśli nie posiada
biletu okresowego, zobowiązany jest ska-
sować „na oczach” kierowcy bilet jednora-
zowy nabyty w przedsprzedaży, bądź na-
być takowy w momencie wsiadania. Wysia-
danie natomiast powinno dobywać się po-
zostałymi drzwiami.

Problemy realizacyjne pojawiają się fak-
tycznie na każdym etapie realizacji projek-
tu. Do najważniejszych zaliczają się:
o w wielu przypadkach nie pełna informa-

cja, gdzie i kiedy Zasada obowiązuje,
o w przypadku wsiadania większej gru-

py pasażerów na wybranym przystan-
ku, system niemal nigdy nie funkcjonuje
– nie ma możliwości jego faktycznej
egzekucji,

o aby poprawić egzekucję omawianej
Zasady, niektórzy kierowcy najpierw
otwierają pierwsze drzwi, a dopiero
gdy wsiądą wszyscy chętni, otwierają
pozostałe – łatwo spostrzec, że wy-
wołuje to sztuczny tłok, poprzez
wcześniejsze dopełnianie pojazdu,
zamiast opróżniania,

o wiele osób, szczególnie w podeszłym
wieku i rzadko korzystających z komu-
nikacji, nie mając pewności czy tylne
(środkowe) drzwi nie uległy awarii, usi-
łują wysiadać również pierwszymi
drzwiami – niektóre z nich już wsiadając
zajmują miejsca stojące możliwie blisko
wejścia by móc swobodnie wyjść, co
skutecznie utrudnia zajmowanie miejsc
przez pozostałych pasażerów,

o wielu pasażerów w przypadku opadów
atmosferycznych, nie przygotowuje
przed wejściem do autobusu biletu do
okazania, co wydłuża czas kontroli po-
jedynczego pasażera nawet do kilku-
dziesięciu sekund,

o kupujący bilety niejednokrotnie nie po-
siadają odliczonej gotówki – w czasie
zakupu blokują wejście, a to pociąga za
sobą gniew pozostałych, szczególnie
tych którzy chcą opuścić pojazd, śpie-
sząc się na przesiadkę.
Problemy funkcjonalne nie są jedyny-

mi z jakimi się spotyka wdrożenie systemu.
Spora część z biletów i dokumentów
uprawniających do ulg przedstawianych
kierowcom jest nieważna (część przetermi-
nowana a część nawet sfałszowana). Bile-
ty jednorazowe są przez wielu pasażerów
kasowane wielokrotnie. Gdyby kierowca
miał być podczas kontroli naprawdę sku-
teczny, musiałby każdemu pasażerowi po-
siadającemu bilet poświęcić od 3 do 5 se-
kund (tj. cztero-, sześciokrotnie więcej niż
zwykle). Nie trudno policzyć, że jest to nie-
wykonalne w większości przypadków.

System budzi również dezorientację,
gdyż w wielu przypadkach w autobusach

(trolejbusach i tramwajach również) na li-
niach, na których Zasada nie obowiązuje,
pierwsze drzwi służą wyłącznie wysiadaniu.

Wszystkie te wady powodują liczne
kontrowersje, znajdujące odbicie w publi-
kacjach prasowych i audycjach radiowych
i telewizyjnych (zazwyczaj o zasięgu lokal-
nym, ale bywają i odbijające się szerszym
echem). W niektórych przypadkach po-
wstają na ten temat nawet artykuły nauko-
we, np. [1].

Najważniejsza z punktu widzenia zarzą-
du komunikacji w gminie, mieście, bądź re-
gionie powinna być odpowiedź na pytanie:
czy na kontrowersjach się kończy? Znacz-
nie bowiem ważniejsza od pierwotnego
zwiększenia wpływów taryfowych jest moż-
liwa rezygnacja części mieszkańców
z usług, a więc odejście pasażerów od ko-
munikacji zbiorowej.

Przestrzeganie Zasady
Na podstawie obserwacji jakościo-

wych (nie prowadzono ścisłych obserwa-
cji ilościowych), na terenie całego woje-
wództwa śląskiego odnotowano dwa
skrajnie różne zjawiska związane z prze-
strzeganiem Zasady:

Adam Molecki

Wpływ wprowadzenia zasady wsiadania pierwszymi drzwiami
na przepustowość przystanku

W wielu polskich miastach w celu ograniczenia wyłudzania usług przewozowych, w postaci przejazdów bez uiszcze-
nia opłaty i uprawnień do ulgi 100%, zdecydowano na wprowadzenia zasady wsiadania pierwszymi drzwiami. Miała
ona charakter ogólny, bądź ograniczony do wybranych stref czasowych (np. przejazdy nocne), stref terenowych
(np. przedmieścia), czy wybranych linii. W każdym przypadku wprowadzenie tej zasady przynosiło przynajmniej
chwilowy wzrost wpływów. Artykuł ma na celu określić jaki efekt długofalowy może przynieść jej wprowadzenie.
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Z pierwsze polegało na uchylaniu się od
jej przestrzegania na ciągach komuni-
kacyjnych, gdzie większość linii jej nie
podlega. Przykładowo na ciągu Katowi-
ce – Sosnowiec (Dąbrowa Górnicza)
system wprowadzono wyłącznie na
liniach 813 i 888 (łącznie 13 kursów),
podczas gdy ciąg obsługiwały jeszcze
linie: 40, 154, 800, 801, 805, 807, 808,
811, 814, 815, 817, 818, 821, 825, 831
i 835 (łącznie 380 kursów). Niemal nikt
z pasażerów nie jest przygotowany do
okazania biletu.

Z Drugie, przeciwne, polegało na okazy-
waniu biletu kierowcy na linii, na której
tego nie wymagano, w dzielnicach gdzie
system obowiązuje niemal zawsze.
Dzięki danym przekazanym przez Ko-

munikacyjny Związek Komunalny Górno-
śląskiego Okręgu Przemysłowego w Kato-
wicach, a pochodzącym z 72 specjalnie
przystosowanych autobusów Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu,
określono jak wygląda przestrzeganie
przez pasażerów Zasady. Autobusy te zo-
stały zakupione przy wsparciu środków Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego [2] i dla celów spra-
wozdawczych zostały wyposażone w urzą-
dzenia rejestrujące m.in. czas pracy pojaz-
dów i liczbę przewiezionych pasażerów.
Dane te służą również innym celom po-
znawczym i kontrolnym. Należy w tym miej-
scu wyjaśnić, iż dla przejrzystości systemu,
KZK GOP określił w porozumieniu z prze-
woźnikami wykaz linii, na których opisywa-
ny system obowiązuje. Założono przy tym,
że w przypadku stwierdzenia oczekiwania
na wybrany autobus większej grupy pasa-
żerów, kierowca powinien odstąpić od eg-
zekwowania Zasady.

Podczas analizy zapisów określono:
o w ilu przypadkach postoju na przystan-

kach występuje wsiadanie innymi
drzwiami niż pierwsze,

o w ilu przypadkach postoju na przystan-
kach występuje wysiadanie pierwszymi
drzwiami,

o ile osób wsiada innymi drzwiami niż
pierwsze,

o ile osób wysiada pierwszymi drzwiami.
Dane porównano z liniami, gdzie system

nie obowiązuje, w celu odrzucenia poziomu

„tła”. Przez „tło” należy w tym przypadku
rozumieć, przypadkowe zachowanie się
pasażerów według Zasady. Dane zebrano
w tabeli 1.

Dla pełniejszego obrazu rzeczywistości
określono, jaki jest udział przystanków,
na których pasażerowie wsiadają innymi
niż pierwsze drzwi w zależności od liczby

Rys. 1. Udział przystanków, na których pasażerowie wsiadają innymi drzwiami niż pierwsze

Rys. 2. Wykres porównawczy wartości dominujących czasu postoju na przystanku

Rys. 3. Wykres porównawczy wartości średnich czasu postoju na przystanku
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wprowadzenia w wielu przypadkach może
zastać poddana w wątpliwość.

Skoro osoby uchylające się od płacenia
za usługę przewozową mają ku temu okazje,
należy określić, jak wpływa system na pozo-
stałych pasażerów. Należy podkreślić, że ich
(jako uczciwych klientów) zdanie powinno być
przede wszystkim brane pod uwagę.

Rozważając psychologiczne aspekty sto-
sowania Zasady, można stwierdzić, że część
uczciwych pasażerów odbiera jej wprowa-
dzenie jako formę represji. Niechęć wiąże się
z faktem, że permanentna kontrola wypiera
w tym miejscu zaufanie (domniemanie uczci-
wości). Niestety wada ta dotyczy praktycz-
nie każdej formy zakupu usługi związanej
z przedsprzedażą (w tym bilety okresowe).

Niezadowolenie z niewątpliwych utrud-
nień, jak również niewykluczone wydłużenie
czasu codziennych podróży może przełożyć
się na rezygnację z usług komunikacji miej-
skiej części pasażerów. Oznacza to, że
w dłuższej perspektywie, również finansowo,
zarząd (lub przedsiębiorstwo) komunikacji
może na całej akcji stracić. Oczywiście stra-
ci w takim przypadku całe społeczeństwo,
gdyż nie pozostawia żadnych wątpliwości, że
komunikacja zbiorowa jest korzystniejsza dla
społeczeństwa niż indywidualna.

Wydłużenie czasu obsługi
przystanku

Aby określić jak wpływa stosowanie Za-
sady na czas podróży, porównano domi-
nanty (wartości dominujące) oraz wartości
średnie czasu obsługi przystanków w przy-
padku linii, na których wsiadanie i wysia-
danie odbywa się dowolnymi drzwiami,
z liniami na których Zasada obowiązuje.
Dla poprawności całej analizy, w drugim
przypadku brano pod uwagę wyłącznie re-
kordy1  odnoszące się do sytuacji, gdy nikt
nie wsiadał drzwiami innymi niż pierwsze
i nie wysiadał drzwiami pierwszymi.

Oczywiście dokonywano porównania
wyników dla tej samej liczby pasażerów ko-
rzystających z przystanku. Dla pełnej zgod-
ności danych w tym zakresie analizy brano
pod uwagę dane wyłącznie z 42 ze wspo-
mnianych wcześniej 72 autobusów. Różni-
ca wynikała z faktu, iż na liniach, na któ-
rych obowiązuje Zasada, kursy wykonywa-
ne są wyłącznie przez autobusy o pojem-
ności do 115 pasażerów [5]. W przypadku
omawianej analizy były to autobusy Jelcz
M121I. Tym samym porównywanie z pozo-
stałymi 30 autobusami (Solaris Urbino 15),
byłoby błędne metodologicznie. Uzyskane
wyniki poddano analizie regresji liniowej.
Wynik porównania przedstawiono na wy-
kresach (rys. 2 i rys. 3).

Rys. 4. Wykres porównawczy wartości 90. percentylu rozkładu czasu postoju na przystanku

pasażerów wsiadających i wysiadających.
Wyniki przedstawiono na wykresie (rys. 1).

Niezależnie, czy niestosowanie się do
Zasady jest kwestią niechęci, przekory,

braku warunków fizycznych (np. tłok),
czy też chęci uniknięcia uiszczenia opła-
ty, odsetek pasażerów ignorujących sys-
tem jest duży. Dlatego skuteczność jego

Rys. 5. Wykres zależności minimalnego czasu wymiany pasażerów od liczby osób wsiadających

Rys. 6. Wykres zależności dominującego czasu wymiany pasażerów od liczby osób wsiadających
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Można zauważyć bardzo ciekawą wła-
sność. O ile wartość dominująca wskazu-
je na korzyści płynące z zachowania Za-
sady, o tyle wartość średnia przeciwnie.

Skoro wnioski są sprzeczne postano-
wiono odnieść się do wartości maksymal-
nej w warunkach przeciętnych a więc do
90. percentylu2  [2] rozkładu czasów wy-
miany pasażerów (rys. 4). Jest to bardzo
ważna wielkość charakteryzująca rozrzut
czasu wymiany pasażerów. Te z kolei rzu-
tują na niezawodność przewozu (przedsta-
wiają prawdopodobieństwo dostania się
pasażera w miejsce docelowe w oczeki-
wanym czasie). Znajomość tejże wartości
jest kluczowa przy układaniu rozkładu jaz-
dy. Porównanie to nie pozostawia żadnych
złudzeń. Ścisłe przestrzeganie Zasady
musi odbić się bardzo niekorzystnie na
czasie podróży.

Różnice wynikające
z przewagi liczby osób
wsiadających lub
wysiadających

Wbrew pozorom wytłumaczenie zjawi-
ska sprzeczności wniosków płynących
z zależności wartości średnich i dominu-
jących odniesionych do liczby pasażerów
korzystających z przystanku jest dość pro-
ste. Przede wszystkim należy zdawać so-
bie sprawę z faktu, że Zasada jest bardzo
korzystna dla pasażerów wysiadających.
Pasażerowie wsiadający nie przeszka-
dzają im w opuszczeniu pojazdu, co jest
nagminne w przypadku nieprzestrzegania
Zasady (fot. 1). Jakoże pasażerowie pod-
czas funkcjonowania Zasady, korzystają
z dwóch par drzwi i mają przy tym pełną
swobodę, czas ich wymiany jest stosun-
kowo krótki, a więc i jego wahania są też
w wartościach bezwzględnych niewielkie.
Natomiast Zasada znacząco utrudnia
wejście (wydłuża czas) pasażerom wsia-
dającym, do których dyspozycji są tylko
jedne drzwi, a każdy z nich musi przejść
kontrolę. Oczywiście wartości czasu po-
trzebnego do tychże czynności są dużo
większe i większy jest ich rozrzut. Stąd
też wartość dominująca, co wynika
z własności statystycznych, musi odno-
sić się do przypadku przeważającej licz-
by osób wysiadających.

Uznając, że warunkom normalnym od-
powiadają wartości czasów z zakresu od
20. do 90. percentylu rozkładu czasu wy-
miany pasażerów, nazwano je umownie
odpowiednio minimalnym i maksymalnym
czasem obsługi przystanku.

Na kolejnych wykresach przedstawio-
no, zależności:

Rys. 7. Wykres zależności maksymalnego czasu wymiany pasażerów od liczby osób wsiadających

Rys. 8. Wykres zależności minimalnego czasu wymiany pasażerów od liczby osób wysiadających

Rys. 9. Wykres zależności dominującego czasu wymiany pasażerów od liczby osób wysiadających

o minimalnego czasu wymiany pasażerów
od liczby wsiadających oraz wysiadają-
cych,

o średniego czasu wymiany pasażerów od
liczby wsiadających oraz wysiadających i

o maksymalnego czasu wymiany pasaże-
rów od liczby wsiadających oraz wysia-
dających.
Analiza tych wykresów potwierdza

wcześniejsze spostrzeżenia. Z punktu
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Przypisy
1 Rekord – zespół danych opisujących

zjawisko (tu: nr linii, liczba pasażerów
wsiadających i wysiadających poszcze-
gólnymi drzwiami, dokładna godzina
(dokładność do 2 s) otwarcia i zamknię-
cia drzwi.

2 90. percentyl – tu: wartość określająca
jaki jest niezbędny czas wymiany pasa-
żerów, aby w 90% przypadków był on
wystarczający.

Rys. 10. Wykres zależności maksymalnego czasu wymiany pasażerów od liczby osób wysiadających

Rys. 11. Wykres porównawczy rozrzutów czasu obsługi przystanków

widzenia pasażerów wysiadających Zasa-
da jest korzystna, a wsiadających nieko-
rzystna. Co więcej z porównania bez-
względnych wartości czasu, wynika jedno-
znacznie, że korzyści pasażerów wysiada-
jących są dużo mniejsze niż straty pasaże-
rów wsiadających.

Jak zauważono m.in. w [3] właściwa
ocena czasu wymiany pasażerów na przy-
stanku ma niebagatelny wpływ na prawi-
dłowe priorytetowanie komunikacji zbioro-
wej. Porównując różnice wartości maksy-
malnych i minimalnych czasów postoju na

przystanku, stwierdzono, że osiągnięcie
właściwego stopnia priorytetowania jest
znacząco utrudnione podczas stosowania
Zasady (rys. 11).

W przypadku kiedy czas jest znacząco
różny przy stosowaniu i niestosowaniu Za-
sady, a z danego przystanku korzystają
autobusy obu systemów, priorytetowanie
staje się niemal niemożliwe. Wymaga prze-
kazywania wiadomości o stosowanym sys-
temie do sterownika sygnalizacji. Oznacza
to kolejne podniesienie kosztu pojazdu,
sterownika i instalacji sygnalizacji świetlnej.


